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അട്ടപ്ാടി ആദിവാസി സമഗ്ര വിേസന പദ്ധതി

എൻ ആർ എൽ എം 
കുടംബശ്രീ മിഷൻ

അട്ടപ്ാടി

 സമഗ്ര ആദിവാസി വിേസന പദ്ധതി കുടംബശ്രീ 
മിഷൻ അട്ടപ്ാടി, കുട്ടിേളുഞ്ട പങ്ാളിത്ം ഉേപ്പു 
വരുത്തുന്നതിനായിയം കുട്ടിേളുഞ്ട സമഗ്രമായ 
വിേസനം േഞ്ടെത്തുവാൻ ആവിഷ്കരിച്ച 
പദ്ധതിയാണത് ബാലകഗാത്രസഭ . എലാം 
ആഴ്ചേളിലം കുട്ടിേൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നത് അവരുഞ്ട പത്
രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ഞ്ചയ്യുേയം അതിലൂഞ്ട പരിഹാ
രം േഞ്ടെത്തുേയം ഞ്ചയ്യുന്ന. കുട്ടിേൾക്ത് തുേന്നത് 
സമ്മതിക്ാനം മുതിർന്ന ആൾക്ാരുമായി 
നല ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ാനം അവരുഞ്ട 
േലാോയിേ വർദ്ധിപ്ിക്കുവാനം മുഞ്ന്നാരുക്മാണത് 
ബാലകഗാത്രസഭേൾ .ഓകരാ ഊരിനം കുടംബശ്രീ 
േരീഴിൽ ബാലകഗാത്രസഭേൾ ് വർത്ിക്കുന്നുടെത്, 
വാർഡത് തലത്ിൽ ഊരു സമിതിയഞ്ട േരീഴിൽ 
ബാല കഗാത്രസമിതിയം പഞ്ായത്ത് സമിതിയഞ്ട 
േരീഴിൽ ബാല കഗാത്ര പഞ്ായത്ത് കചരാറുടെത് 
.എലാ മാസങ്ങളിലം പഞ്ായത്തുേൾ വിവിധ 
കമഖലയിലള്ള ്ശ്നങ്ങൾ ചർച്ചഞ്ചയ്യുേയം 
പരിഹാരം േഞ്ടെത്തുേയം ഞ്ചയേ വഴി 
കുട്ടിേളുഞ്ട അവോശത്ിന കവടെിയള്ള 
കപാരാട്ടമാണത് സ്വയത്ംമകുന്നതത്. വ്യത്യസ്ത 
വിഷയങ്ങളിലായി ഓകരാ മാസവം േ്യാമ്ത് 
സംഘടിപ്ിക്കുേയം കുട്ടിേളുഞ്ട സംഘാടന മിേവത് 
ഉയർത്തുേയാണത് ഇതുഞ്ോടെത് ലക്്യംഞ്വയ്ക്കുന്നതത് 
.നിലവിൽ 136 ബാലസഭ കഗാത്ര സഭ േളിയായി 
2446 കുട്ടിേൾ പങ്ാളിേളാണത്.കുട്ടിോലത്തുള്ള 
ഇത്രം കബാധവൽേരണം നാളഞ്ത്  തലമുേയ്കത് 
മുതൽക്കൂട്ടാകും എന്നതിൽ സംശയമില.
അതികലക്കുള്ള ചുവട്ടു പടിയാവഞ്ട്ട ഓകരാ 
്വർത്നങ്ങളും.

സുധരീഷത്  മരുതളം
യംഗത് ഞ്്ാഫഷണൽ
ബാല വിഭവ കേ�ം

േവർ  ചിത്രം:  
ഹരികൃഷ്ണൻ

താഞ്ഴ ആനവായത് 
ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂൾ
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അശ്വതി .എൻ .സി 
ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് ടരീച്ചർ 
ഞ്ചമ്മണ്ണൂർ ഊരത്

Hcp

 {In-kva-kv Km\w

മഞ്ഞുറഞ്ഞ രാവിൽ മണ്ിൽ നീ 
പിറന്നു 
പുൽത്ാഴു്ിൽ ഉണ്ിയായ് 
വന്നു നീ പിറന്നു.
നിന്ിതർക്ം പീഡിതർക്ം 
ആശ്ാസമമകി നീ 
മർദ്ിതർക്മമലിളം 
തമലാടലായി നീ
മലാകനന്മയ്കായി മുൾക്ിരീടം ചൂടി നീ
കുരിശിമലറി സഹന സാഗരങ്ങൾ 
താണ്ി നീ ഉയിർത്ഴുമനേറ്റു നീ 
അനുഗ്രഹം ത�ാരിഞ്ഞു നീ 
ഉലകമാതക നന്മതൻ ജയമേരി 
മുഴങ്ങി
എന്നും നിൻതറ നാമം 
വാഴ്്ിടുന്നു നാഥാ 
എന്നും എൻതറ മ്ാത്ം പാടിടുന്നു 
നാഥാ
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മണിേണ്ഠൻ എം
ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂൾ 

ഞ്ോളപ്ടിേ ഊരത്

മലയാളസാഹിത്യത്ിൽ വിസ്മരിക്ാൻ 
േഴിയാത് ഒരു സാഹിത്യ ്തിഭയാണത് 
വി ടി ഭട്ടതിരിപ്ാടത്. അക്രമേിയാത് 
നിലയിലം അേിവിൻഞ്േ ഞ്വളിച്ചത്ികലക്ത് 
ചിേകുവിടർത്ി പേക്ാൻ ഞ്ോതിച്ചത് 
വ്യക്ിയാണകദേഹം. "േണ്രീരും േിനാവം" 
എന്നതാണത് അകദേഹത്ിനത് ആത്മേഥ.
ഞാൻ വായിച്ച ജരീവ ചരിത്ര പുസ്തേങ്ങളിൽ 
എഞ്ന്ന ഏറവം ആേർഷിച്ചതും ഹൃദയഞ്ത് 
അലിയിച്ചതുമായ ജരീവചരിത്രമാണത് വി 
ടി ഭട്ടത്ിരിപ്ാടികറേതത്. േഷ്തേളും 
യാതനേളും കവദനേളും സഹിക്ാഞ്ത ഒരു 
മനഷ്യനം ഉയരങ്ങളുഞ്ട ഏണിപ്ടിേൾ 
േയോൻ ്യാസമാഞ്ണന്ന യാഥാർത്്യം 
അകദേഹത്ിൻഞ്േ അനഭവങ്ങൾ എഞ്ന്ന 
പഠിപ്ിച്ചു.
മനഷ്യജരീവിതത്ിൽ സാധിക്ാൻ 
പറാത്തായി ്പഞ്ത്ിൽ ഒന്നുമില. 
മനസ്ിൽ ആഗ്രഹമുഞ്ടെങ്ിൽ മാർഗങ്ങളുമുടെത്.
"ോളഞ്യ കപാഞ്ല അധ്വാനിക്ണം ഒരു 
മുനിഞ്യ കപാഞ്ല ജരീവിക്ണം" എന്നതാണകലാ 
പഴമക്ാരുഞ്ട വചനം. സത്യത്ിൽ അഞ്താരു 
യാഥാർത്്യമാണത്.
"തരീയിൽ കുരുത്തത് ഞ്വയിലത്ത് വാടില" 
എന്നാണത് മലയാള ഭാഷയഞ്ട പിതാവായ 
എഴുത്ച്ഛൻ പാടിയിട്ടുള്ളതത്. ് തിസന്ധിേൾ 
ഇലാത് ജരീവിതം ഒരു ജരീവിതമല, ജരീർണിച്ച 
ജഡമാണത്. ജരീവിതയാഥാർത്്യങ്ങൾ 
തുളുമ്പുന്ന അനഭവങ്ങളുഞ്ട അഗ്ിനാളം ആണത് 
അകദേഹത്ിനത് ജരീവിതം. േണ്രീർതടമാകുന്ന 
ഓർമ്മേളുഞ്ട ഓരത്ത് ഞാനം പലനാൾ 
കേണുപിടഞ്ഞു  വിശന്നു വയേത് േരിയകമ്ാൾ 
വിരഹത്ിൻ വിയർപ്പു നരീർ മാത്രം കുടിച്ചു.
ജരീവിത കവദിയിൽ സന്ാപങ്ങളും അകമ്റത് 
ഹൃദയത്ിൽ ഞ്നാമ്ര േിനാവേളും, 
ഏേനായി മൂേമായി നിൽകക്ടെിവരുന്ന 
നിമിഷങ്ങളും േടന്നുവരാം.
പ ര ി ശ്മ മു ഞ് ടെ ങ് ി ല രീ  പ ാ ര ി ല യ ര ാ ം . 

നിയനത്ത്രണമിലാത് ജരീവിതം ദിശഞ്തറി 
സഞ്രിക്കുന്ന േപ്ൽ കപാഞ്ലയാണത്.
'േവിതേളിൽ മാത്രം േരഞെ ഞാൻ 
ജരീവിത പൂമരകച്ചാട്ടിലിരുന്നു ഞ്പാട്ടിച്ചിരിച്ചു"
- ചങ്ങമ്പുഴ

വിോര വിചാരങ്ങൾ 
ഇ ല ാ ത് 
മാനവർക്ത് ഭൂതലത്ിൽ 
ആരുമുടൊേില. എന്ിഞ്നയം 
പുഞ്ിരി ഞ്ോടെത് കനരിടാൻ 
പഠിക്ണം. ജരീവിതഞ്ത് 
അതിജരീവിക്ണം. നല 
ചിന്േൾ നല ഭാവിക്ത് 
അടയാളങ്ങളാണത്.
" കു ഴ ി ഞ് വ ട്ട ി മൂ ട േ 
കവദനേൾ 
കു ത ി ഞ് േ ാ ള്ളു േ 
ശ ക് ി യ ി ക ല ക്കു 
നാം"
എന്നത് ശക്ിയഞ്ട 
േ വ ി യ ാ യ 
ഇ ട ക ശേ ര ി 
ന മ്മ ക ള ാ ടത് 
പ േ ഞ്ഞു . 
ശ്മ മ ി ല ാ ത് ത ി ന ാ ല ാ ണത് 
ജരീവിതം ജരീവിത സാഫല്യം 
ആോത്തത്. പരിശ്മത്ിഞ്റേ 
പ ാ േ ഞ് ക് ട്ട ി ൽ  ആ ണത് 
വിജയത്ിൻഞ്േ നരീരുേവ.
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ആതിര 
6th ക്ാസത്

കൃഷ്ണ ബാല കഗാത്രസഭാ
മാവംകുടെത് ഊരത്

നമ്് ഊര് നല്ല ഊര് 
നമ്് മണ്് റാഗി തവതളന്ത മണ്് 

നമ്് മന്്സര് നല്ല മന്്സര് 
നമ്് കുടുംബ കൂട്് കുടുംബ
കുടുംബ ഇല്ലാട്ിനാ നാമിതല്ല 
നമ്് സാമി തമതല സാമി 
വണങ്ക സാമി ശിവ സാമി 
നമ്് ഊര് നല്ല ഊര്

നമു്് ഊര് മൂനേ്  
കവിതകൾ

മറാജാപ്പൂ 
പൂ പൂ മറാജാപ്പൂ  

നാ നട് മറാജാപ്പൂ 
എന്ക്് പ്ട്് മറാജാപ്പൂ 
തതലക്് തവക് മറാജാപ്പൂ 

കൂട്ടുകാര്ക്് തകാടുക് മറാജാപ്പൂ  
എല്ലാര്ക്് പ്ട്് മറാജാപ്പൂ 

റ�ോജോ പൂ

അനിത ബി 
5th ക്ാസത്   
കനേഹാമൃതം ബാല കഗാത്ര സഭ 
ഞ്വള്ളകുളം ഊരത്

ആറ്റുന�ോറ്റഞ്ോറു മുട്ടയിട്ടു 
ആറ്റു പുറത്തുള്ള ന�ോഴിയമ്മ 
മുട്ട വിരിയുവോൻ ന�ോഴിയമ്മ 
രോവും പ�ലും അടയിരുന്നു.

ചിക്ിച്ി�യുവോൻ ന�ോഴിയമ്മ 
മുറ്റത്തു നപോയയോരു തക്ും ന�ോക്ി 

അനങേയെ തോറോമ്മ തയറെ മുട്ട 
ന�ോഴിമുട്ടയക്ോപ്ും യ�ോണ്ടുവച്ചു.

മകാഴിയമ്മയുതട തപാന്നുമക്ൾ

സംഗരീത 
........ ബാല കഗാത്ര സഭ
ഞ്ജലിപ്ാേ ഊരത്
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നന്ിനി ജി
9th ക്ാസ്ത്

ജ്ാന മഞ്ജരി ബാല കഗാത്ര സഭ
മൂച്ചിക്ടവത് ഊരത്
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നനഞ്ഞ മിഴികൾ

ആ ഇടനാഴിയിലൂതട മപാകുമ്ാൾ 
ഞാൻ ഒരു അമ്മതയ കണ്ടു
മിഴികൾ നനച്് അവർ പറഞ്ഞു
വൃദ്ധതയനേ മപരിൽ 
അവൾക്് ഞാൻ ോരമായതത്
അവളുതട വാക്ിൻ പുറതക
മപാകുനേ ആ ശംേൻ
എതനേ അനാഥയാക്ി
നാളത് തലമുറക്ാർക്്
അവരുതട അമ്മതയ തിരിച്റിയുമവാ 
ആമവാ
ഇനേ് ഞാൻ ഇവിതട വന്നു
നാതള അവരുതട മക്ൾ
അവതരയും ഇവിതട വിടാതിരിക്തട്
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സ�ൊലക്ക (പഴസ്ൊല്ല് )

എള്മത എതണ്ക്്  നാമരാമണാ. പ് ണ്ാക്്  അനാക്് നാമരാമണാ.

പ�ൊന്നുരുക്കുന്നിടത്ത് പൂച്ചപകെന്ത് കൊര്യം ?

തപമലതക്ണ്വാനുക്് ആസാങ്കായാനാലം മതി.

ജീവനികെണയം എന്നുള്ളവൻഎങ്ങപെപെങ്നിലയം ജീവനിചച്ചൊളയം

മൂതക നീണ്ാതത മമാളളങ്ക നീളുവ്

എപന്ങ്നിലയം ചെടണപെങ്നിൽ സ്വെയം �രനിശ്രെയം ചവണയം.

 വിടുതകതത
(കടംകഥ)

ദു്ി മുട്ാ് പൂ 
ഏത് ?

( തു്ി തതാടാ് 
പൂവ്)

അഞ്് ബീട്ക്് ഒമര കള
( അഞ്് വീടിനു ഒറ്റ മുറ്റം )

സ് കണ്ന്  
സതന്തക്് മപാതറ

(കുഴിതലയൻ �ന്തക്് 
മപാകുന്നു)

കുയി തല്ാന്  

സതന്തക്് മപാരാ

(കുഴിതലയൻ �ന്തക്് 

മപാകുന്നു)

അഞ്ാള്  മസാമാക്റ തസാമമതന ഒരാള്  മസാമാന്്ാ(അഞ്ാൾ ചുമക്നേത് ഒരാള്  
ചുമക്ന്നു )
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ഉത്രം:    കോയി സൂഞ്ട(കോഴി പൂവത് )

ഉത്രം:  മരീൻ

ഉത്രം: ശർക്ര

ഉത്രം:    വിേേത്

ഉത്രം: നാക്ത്
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തൻ കീഴിൽ 
പണമതു നിറയ്കാനായി 
ഓടിനടക്ന്നു മാന് ജനങ്ങൾ......... 
കണ്ാമലാ മാന്ന്മാർ 
സൂട്ടും മകാട്ടുമണിഞ്ഞവർ 
എനോൽ അകം മഹാ! 
നീ�ം! േയാനകം! 
തകാല്ലാൻ േയക്ാമ്ാൻ 
തതല്ലിട ഓർക്മമാ 
മർ്്നേവസാനം മശഷിപ്പമതാ
ആറടി മണ്ിൽ ഗന്ം മാത്ം......

am\y³

ആതിര എം
+2 ഞ്ോകമഴ്ത്
ജ്ാന മഞ്ജരി ബാല കഗാത്ര സഭ
മൂച്ചിക്ടവത് ഊരത്

8



കുഞ്ഞെഴുത്ത്

 

ലക്കം -04  ഡിസകംബ൪-2018

 

 തരിന്തരിന്തരി നാതരിനാതരി തരിനാ തരിന്തരിനാ.......
തരിന്തരിന്തരി നാതരിനാതരി തരിനാ തരിന്തരിനാ.......
തരിന്തരിന്തരി നാതരിനാതരി തരിനാ തരിന്തരിനാ.......
തരിന്തരിന്തരി നാതരിനാതരി തരിനാ തരിന്തരിനാ.......
സവള്ളക്കാര പതാട്ത്തരിസല തരിനാ തരിന്തരിനാ
സവള്ളപച്ചാല പവട്യരിസല തരിനാ തരിന്തരിനാ.....

(തരിന്തരിന്തരി......)
ഊരുമൂപ്ൻ റായറരിക്ക പപാകയരിസല തരിനാ തരിന്തരിനാ....... 

(തരിന്തരിന്തരി......)
റായറരിക്ക പപാകയരിസല 

സകട്ടുമുറുകരി പപാകയരിസല തരിനാ തരിന്തരിനാ....... (തരിന്തരിന്തരി......)
ഏളുതാമ്പു നെക്കുതയ്ാ

ഏസള പമാസള കാത്തരിറുക്കാറ് തരിനാ തരിന്തരിനാ.......(തരിന്തരിന്തരി......)
ഏസള പമാസള കാത്തരിറുക്കാറ്

മൂന്് പെരി അന്ത്തരിക്ക് തരിനാ തരിന്തരിനാ....... (തരിന്തരിന്തരി......)

ആദരിവാസരിപ്ാട്്

9



കുഞ്ഞെഴുത്ത്ലക്കം -04  ഡിസകംബ൪-2018

 ശരണ്യ ആർ
ഒമ്താം ക്ാസത് 

കുരുവിക്കൂട്ടം ബാല കഗാത്രസഭാ 
കുന്നംചാള ഊരത്പക്ിച്ചന്ത

10

രാധിേ സി നായരുഞ്ട പക്ിച്ചന് 
എന്ന േഥ എനിക്ത് വളഞ്ര ഇഷ്മായി. 
അവർ തൻഞ്േ പക്ിച്ചന് എന്ന േഥയിൽ 
ചതുപ്പുനിലങ്ങൾക്പ്പുേം മലേൾക്ത് താഞ്ഴ 
ഭരതന്നൂർ പക്ിസകങ്തം ോണാൻ കപാകുന്ന 
അച്ഛഞ്നയം അമ്മഞ്യയം അവരുഞ്ട മക്ളായ 
േല്യാണികയയം ജാനേിയം കുേിച്ചാണത് 
പരാമർശിക്കുന്നതത്.
ഈ േഥയിൽ പക്ിസകങ്തം വളഞ്ര 
മ ക ന ാ ഹ ര മ ാ യ ി  വ ർ ണ് ി ച്ച ി ര ി ക്കു ന്നു . 
അവിഞ്ടയള്ള പക്ിേഞ്ളയം അവരുഞ്ട ശബ്ദവം 
ആഹ്ാദകത്ാഞ്ട പേക്കുന്നതും സ്വത�മായി 
ജരീവിക്കുന്നതും ആ സ്വാത�്യഞ്ത് കൂട്ടിൽ 
അടക്കുകമ്ാൾ ഉടൊകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുേഞ്ള കുേിച്ചും 
േഥാകൃത്ത് മകനാഹരമായി അവതരിപ്ിച്ചിട്ടുടെത്.
എന്ന േഥയഞ്ട കപരത് കേൾക്കുകമ്ാൾ തഞ്ന്ന നമുക്ത് 

മനസ്ിലാകും പക്ിേളുഞ്ട  ചന്ഞ്യ കുേിച്ചാണത് 
പേയന്നഞ്തന്നത്. പക്ിേഞ്ള പിടിച്ചത് നല വിലയ്കത് 
വിൽക്കുേയം അവഞ്യ വികദശരാജ്യങ്ങളികലക്ത് 
ഞ്ോണ്ടുകപായി വലിയ തുേയ്കത് വില്പന നടത്തുേയം 
ഞ്ചയ്യുന്നതിഞ്നക്കുേിച്ചാണത് എന്ന േഥയിൽ 

പരാമർശിക്കുന്നതത്. ഈ േഥയിഞ്ല േഥാപാത്രങ്ങളായ 
അച്ഛനമമ്മയം മക്ളായ േല്യാണിയം ജാനേിയം  
പക്ിച്ചന് നടത്തുന്ന ഞ്ോള്ളസംഘഞ്ത് 
േ ഞ് ടെ ത്തു േ യ ം ,  അ ച്ഛ ൻ  ഞ് പ ാ ല രീ സ ി ഞ് ന 
വിവരമേിയിക്കുേയം ഞ്ചയ്യുന്നു. േല്യാണിയം 
ജാനേിയം അച്ഛനമ്മമാർ അേിയാഞ്ത ആസൂത്രണം 
നടത്ി പക്ിേഞ്ള തുേന്നു വിടേയം ഞ്ചയ്യുന്നു. തുടർന്നത് 
കപാലരീസത് അവഞ്ര അേസ്റത് ഞ്ചയ്യുന്നു.  ഈ േഥയിഞ്ല 
കുട്ടിേൾ രണ്ടുകപരും പക്ി കനേഹിേളാണത്.
അവ സകന്ാഷകത്ാഞ്ട ആോശത്ത് പേന്നു 

നടക്കുേയം സ്വന്മായി ഭക്ണം കതടി േഴിക്കുേയം 
കൂട്ടകത്ാഞ്ട പലപല  ശബ്ദങ്ങൾ ഉടൊക്ി പരസ്പരം 
കനേഹം ്േടിപ്ിക്കുേയം ഞ്ചയ്യുന്ന അവരുഞ്ട 
എലാ സ്വാത�്യങ്ങഞ്ളയം  നഷ്ഞ്പ്ടത്ി നമ്മുഞ്ട 
ആനന്ത്ിനകവടെി അവഞ്യ കൂട്ടിലടച്ചു ഞ്വക്കുന്നതത് 
മഹാ അപരാധമാണത് എന്നാണത് േഥയിൽ േഥാകൃത്ത് 
ചൂടെിക്ാണിക്കുന്നതത്.

ഇകപ്ാൾ നിേഞ്യ വരീടേളിൽ 
പ ക് ി േ ഞ് ള  കൂ ട്ട ി ല ട ച്ചത് 
വ ള ർ ത് ാ റു ടെത് .  ന മ്മ ൾ 
പക്ിേഞ്ള പിടിച്ചത് കൂട്ടിലടച്ചത് 
വ ള ർ ത്തു ക മ് ാ ൾ  ന മ്മ ൾ 
അവകരാട ഞ്ചയ്യുന്നതത് ഞ്ോടം 
ക്രൂരതയാണത്. നമ്മൾ അവരുഞ്ട 
എലാവിധ സ്വാത�്യങ്ങഞ്ളയം 
നഷ്ഞ്പ്ടത്തുേയാണത്.

-ഒരു ആസ്വാദനം
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റിപ്ാർട്ത്
ജിഷ്ണു

കസാഷ്യൽ വർക്ർ
ബാല വിഭവ കേ�ം

ആക ഘ ാ ഷ ന ി ർ ഭ ര മ ാ യ 
പരിപാടിേളിലൂഞ്ടയാണത് 

േഴിഞെമാസം ബാല വിഭവ കേ�ം 
േടന്നുകപായതത്. വിവിധ ഊരുേളിലായി 
60 ബാലകഗാത്രസഭേൾ 20 
അഞ്ഗയത്  േമ്മറിേളും അവയഞ്ട 
ആഴ്ച തല കയാഗങ്ങൾ കൂടേയം 
കുട്ടിേളുമായി ബന്ധഞ്പ്ട്ട വിവിധ 
വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചഞ്ചയ്യുേയം വിവിധ 
േലാപരിപാടിേൾ നടത്തുേയം 
ഞ്ചയ്തു. ഇത്വണ ബാല കഗാത്രസഭാ  
കയാഗങ്ങളിൽ വിവിധ ഗണിത 
ശാസത്ത്രജ്ന്ാരുഞ്ട ജരീവചരിത്ര 
കുേിപ്പുേൾ  തയ്ാോക്ൽ, നാടേ 
തിരക്ഥേൾ തയ്ാോക്ൽ, കലാേഞ്ത് 
വിസ്മയിപ്ിച്ച േണ്ടുപിടത്ങ്ങഞ്ളക്കുേിച്ചത് 
ചാർട്ടത് തയ്ാോക്ൽ തുടങ്ങിയ 
പരിപാടിേൾ നടത്ി.  വിവിധ 
വിഷയങ്ങളിൽ കബാധവൽക്രണ 
ക്ാസുേളും  സംഘടിപ്ിച്ചു.

വിവിധ ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് ഞ്സൻറുേളിലായി 
ബ ാ ല  ക ഗ ാ ത്രസ ഭ ാ  കു ട്ട ി േ ളു ഞ് ട 
കനതൃത്വത്ിൽ ശിശുദിനാകഘാഷങ്ങൾ 
സംഘടിപ്ിച്ചു. 

ഞ്നഹത്റുവമായി ബന്ധഞ്പ്ട്ട േ്വിസത് 
മത്സരങ്ങൾ, ് ബന്ധ രചനാ മത്സരങ്ങൾ, 
ഉപന്യാസരചനാ മത്സരങ്ങൾ, ്സംഗ 
മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ മത്സരം 
പരിപാടിേൾ നടത്ി. കുട്ടിേൾ 
ചാച്ചാജിയഞ്ട കവഷം ധരിച്ചത് നടത്ിയ 
ആകവഷഭരിതമായ ശിശുദിന ോലിേൾ 
ശ്കദ്ധയമായി. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ 
ബാലകഗാത്ര സഭേൾ പായസവം 
മധുരവം വിതരണം ഞ്ചയ്തു.

േൗമാര കുട്ടിേളുഞ്ട ശാരരീരിേവം 
മാനസിേവമായ ആകരാഗ്യഞ്ത് 
പ ര ി ക പ ാ ഷ ി പ് ി ക്കു ന്ന ത ി ഞ് റേ 
ഭാഗമായി ബാല വിഭവ കേ�ത്ിഞ്റേ 
ആഭിമുഖ്യത്ിൽ പഞ്ായത്ത് തല 
േരാഞ്ട്ട പരിശരീലന ക്ാസുേൾ ആരംഭിച്ചു. 
അഗളി പഞ്ായത്ിൽ ോവടെിക്ൽ 
ഊരിലം കഷാളയൂർ പഞ്ായത്ിൽ 
വ ര ഗ ം പ ാ ട ി  ഊ ര ി ല ം  പു തൂ ർ 
പഞ്ായത്ിൽ നയനാംഞ്പട്ടി ഊരിലം 
ആയിട്ടാണത് ക്ാസുേൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതത്. 

പത്തു വയസ്സുമുതൽ ഇരുപതു വയസ്സുവഞ്ര 
്ായമുള്ള േൗമാര ഞ്പൺകുട്ടിേളാണത് 
ഈ പദ്ധതിയഞ്ട ഗുണകഭാക്ാക്ൾ. 
േരാഞ്ട്ട ക്ാസ്സുേളുഞ്ട പൂർണ് നടത്ിപ്ത് 
നിർവ്വഹണ ചുമതല അതാതത് ഊരത് 
സമിതിേൾക്ാണത്. അട്ടപ്ാടിയിഞ്ല തഞ്ന്ന 
േരാഞ്ട്ട ബ്ാക്ത് ഞ്ബൽറത് കനടിയ പട്ടിേവർഗ 
വിഭാഗത്ിൽഞ്പ്ട്ട ഞ്പൺകുട്ടിേളാണത് 
ക്ാസുേൾ കേോര്യം ഞ്ചയ്യുന്നതത്.

ബാല വിഭവ കേ�ം വരീണ്ടും ഊരുേളിൽ 
േ്യാമ്പുേളുഞ്ട വസന്ോലത്ിനത് തിരശരീല 
ഉയർത്ിയിരിക്കുേയാണത്.  ബാല 
കഗാത്രസഭാ കുട്ടിേളുഞ്ട സർഗാത്മേമായ 
േഴിവേൾ പുേത്തുഞ്ോണ്ടുവരിേയം പുതിയ 
ആനോലിേ  വിഷയങ്ങളിൽ അേിവം 
വിജ്ാനവം വർദ്ധിപ്ിക്കുേയം ബ്ിഡത്ജത് 
കോഴ്ത് ,ബാലകഗാത്രസഭ, അകഗയത് േമ്മിറി 
്വർത്നങ്ങൾ കൂടതൽ ശക്മാക്കുേയം 
ഞ്ചയ്യുേ തുടങ്ങിയ ലക്്യങ്ങകളാടത്കൂഞ്ടയാണത് 
സർഗാത്മ േ്യാമ്പുേൾക്ത് തുടക്ം 
കുേിച്ചിട്ടുള്ളതത്. ഒന്നിലധിേം ഊരുേൾ 
ഒരുമിച്ചു കചർന്നാണത് േ്യാമ്പുേൾ 
സംഘടിപ്ിക്കുന്നതത്. ആദിവാസി തനതത് 
സംസ്ാരം, ആകരാഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, 
ആനോലിേം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ 
കബാധവൽക്രണ ക്ാസുേളും േലാോയിേ 

പരിപാടിേളും മറ്റു വികനാദ പരിപാടിേളും 
ഒഞ്ക്യായി ബാല കഗാത്ര സഭേളിഞ്ല 
കുട്ടിേൾ ഒരു ഉത്സവ ോലത്ിന കൂടി 
തയ്ാഞ്േടക്കുേയാണത്. പുതൂർ പഞ്ായത്ിഞ്ല 
ചാവടിയൂർ ഊരിൽ ആദ്യ സർഗാത്മ േ്യാമ്ത് 
സംഘടിപ്ിച്ചു. ഊരുമൂപ്ൻ,വടൊരി, കുറുതല, 
മണ്ണൂക്ാരൻ, മറ്റു സാമൂഹ്യ്വർത്േർ, 
വിവിധ വകുപ്പുേളിഞ്ല ജരീവനക്ാർ, 
ആനികമറർമാർ ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് 
ടരീച്ചർമാർ, വിവിധ ബാലകഗാത്രസഭേളിഞ്ല 
കുട്ടിേൾ, കുടംബശ്രീ ്വർത്േർ, ഊരത് 
സമിതി കനതാക്ന്ാർ, പഞ്ായത്ത് 
സമിതി കനതാക്ന്ാർ തുടങ്ങിയവരുഞ്ട 
പങ്ാളിത്ം ഞ്ോടെത് േ്യാമ്ത് ശ്കദ്ധയമായി. 
കുട്ടിേകളാഞ്ടാപ്ം തഞ്ന്ന മറ്റു ബ്ിഡത്ജത് 
കോഴ്ത്  ഞ്സൻേറുേളിഞ്ല ടരീച്ചർമാരും േ്യാമ്ത് 
നടക്കുന്ന ഞ്സൻേറുേൾ  സന്ർശിക്കുേയം 
അതിഞ്റേ അടിസ്ഥാനത്ിൽ ഞ്സറേർ 
നടത്ിപ്ിഞ്ല നയൂനതേളും ്യാസങ്ങളും 
ചൂടെിക്ാണിക്കുേയം ഞ്ചയ്യുന്നു. വരും 
ോല ്വർത്നങ്ങൾ മിേവറതാക്ാൻ 
കവടെ നിർകദേശങ്ങളും ആശയങ്ങളും 
കേമാറുേയം ഞ്ചയ്യുേ വഴി ബ്ിഡത്ജത് 
കോഴ്ത്, ബാലകഗാത്രസഭ, അകഗയത് 
േമ്മിറി ്വർത്നങ്ങൾ കൂടതൽ 
ശക്ിഞ്പ്ടത്തുന്നതിനള്ള ് വർത്നങ്ങളും 
േ്യാമ്പുേൾ വഴി ആസൂത്രണം ഞ്ചയ്യുന്നു

വയലൂർഞ്മച്ചിന പള്ളി ഉതത്ഘാടന  കവളയിൽ   ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് കുട്ടിേകളാഞ്ടാപ്ം   ബഹു. എം  പി   
എം ബി രാകജഷത്  
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ബാലവിഭവ പേ�ം...
പ്രവർത്നങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിലൂഞ്െ

വര



കുഞ്ഞെഴുത്ത്
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വര

സരസ്വതി ബി 

8ാ൦ ക്ാസ്സ്

നീലിക്കുഴി ഊരസ് 

സുധ കെ 

പട്ടണക്കല്സ്

ദിനനശസ് കുമാർ

ബ്ിഡസ്ജസ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ

നജല്ിപ്ാറ
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സന്ധ്ാ നമാൾ 

ബാലന�ാകുലം 

 ബാലന�ാത്ര സഭ 

ക�ാറിയന്നൂർ

ശിവദാസസ് 

ബ്ിഡസ്ജസ് സ്കൂൾ

രത്ന ആർ

ബ്ിഡസ്ജസ് സ്കൂൾ

നിഷാന്സ് പി

പുലരി ബാലന�ാത്ര സഭ 

വര�ംപാടി 

മഹാലക്ഷി 

8 ,വിദധ്ാദീപം  ബാലസഭ 

ൊവുണ്ിക്കൽ

െവിത 

തുഷാര ബാല ന�ാത്ര സഭ 

ചുണ്കുളം  



കുഞ്ഞെഴുത്ത്
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അട്ടപ്ാടി ആദിവാസി സമഗ്ര വിേസന പദ്ധതി
എൻ ആർ എൽ എം 
കുടംബശ്രീ മിഷൻ

അട്ടപ്ാടി

ഉയരാം... ഉയരങ്ങളിമലക്് 
പറക്ാം ...സമാനതകളില്ലാതത 

�ിന്തിക്ാം... നാതളയുതട നന്മയ്കായ് 
ഉണരാം... മാറ്റ്ിസ� ശംതഖാലി മുഴക്ാൻ

കേരളാ ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റിറയൂട്ടത്  നടത്ിയ തളിർ വായന മത്സരത്ിൽ വിജയിേളായ  വിവിധ  ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് ഞ്സറേറുേളിഞ്ല കുട്ടിേൾ
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ബൊല വനിഭവ ചക�൦


